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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2021 
 

 

 

Název kurzu/doškolení 

 

 

Výuka lezení na umělé stěně, lezecká cvičení a hry pro děti i dospělé 

Volitelný doškolovací kurz pro instruktory CWI, SCI, RCI a HAL 

 

 

Místo konání 

kurzu/doškolení 

 

 

 

Lezecká stěna SC Palmovka, Heydukova 1589/6, Praha 8 

 

 

Datum konání 

kurzu/doškolení 

 

 

12.-14. 11. 2021, zahájení v pátek v 18h na lezecké stěně SC Palmovka 

Praha http://scpalmovka.cz/kontakty  

 

Cena  

 

1.110,- Kč 

 

 

Lektor 

 

Soňa Boštíková, 603 510 121, Jiří Vogel  

mail: sona.bostikova@namche.cz 

 

 

program:     

➢ výuka jištění v dětských skupinách 

➢ organizace výuky 

➢ metodika výuky lezení na prvním 

➢ metodika nácviku pádů 

➢ výuka techniky lezení 

➢ zahřívací hry  

➢ lezecká, boulderingová cvičení a hry 

➢ lezecká technika herně 

➢ hry na rozvoj všeobecných schopností zejména obratnost 

 

časový plán: 

pátek 18-21h 

sobota 9-19h (s polední pauzou na oběd) 

neděle 9-15h (s polední pauzou na oběd) 

 

vstupní požadavky – uzly – osmičkový uzel, lodní uzel, dvojitá dračí smyčka s pojistkou, alpský motýl, 

poloviční lodní uzel se zablokováním, vylézt cestu klasifikace 4-5 UIAA – bude přezkoušeno při zahájení 

kurzu 

ukončení kurzu – metodický výstup na losované téma  

náklady: Vstup na stěnu 3 x 100,- Kč 

ubytování a strava: Nezajišťujeme, blízko a cenově dostupné je např. 

https://www.booking.com/hotel/cz/hostel-bohemia.cs.html 

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na vzdelavani@horosvaz.cz 
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Výstroj a výzbroj:  

• lano jednoduché do dvojice 30-50m 

• sedák, lezečky, magnézium, vlastní jistící pomůcky, které používáte 

• pantofle nebo tenisky na pohyb po tělocvičně mezi lezením 

• sportovní oblečení na lezení v hale 

• lékárnička, poznámkový blok, tužka 

 

PROTIKOVIDOVÁ OPATŘENÍ:  

Platí aktuální nařízení vlády, prosíme o jejich dodržování. Pro jednoduchou orientaci pro náš kurz platí:  

1) zákaz vstupu osobám s klinickými příznaky  

2) platný covid pas (tj. očkování ukončené min. před 14 dny od zahájení kurzu, prodělaný covid v 

ochranné lhůtě nebo platný test – antigenní nebo PCR) 
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